
  

Linguagem de Programação I

Aula 03
Estruturas de Controle



  

Da Aula Anterior

● Algoritmos, definição;
● Representação de algoritmos;
● Pseudo-linguagem Portugol: Definições 

básicas



  

Nesta Aula

● Portugol: aspectos básicos
● Estruturas de condicionais

● Estrutura condicional
● Estrutura de escolha múltipla 

● Estruturas de repetição controladas por 
contador



  

Portugol

● Programa de Computador = Algoritmos + Dados

Tipo Descrição Valores Valor 
Padrão

Inteiro Números Inteiros 1 -1 560 0

Real Valores decimais 1.5 -3.14 0.0

Lógico Valores lógicos Verdadeiro ou Falso falso

Caractere Caracteres ASCII  ASCII(0) “ “ espaço

Texto Conjunto de caracteres “Nome de algo” “” vazio



  

Variáveis

● Define um símbolo cujo valor pode ser alterado durante os seu 
ciclo de vida. A sua declaração permite definir que tipo de 
informação irão conter.

1. O nome tem de começar por uma letra ou pelo carácter  
undescore e não pode ser uma palavra reservada;

2. O valor de inicialização tem de ser compatível com tipo;

3. Se o valor de inicialização for omitido a variável é 
inicializada com os valores por defeito; 

4. É possível definir mais que uma variável utilizando o 
caractere virgula (,) ;

5. É possível omitir a palavra variavel na definição.



  

Variáveis

● Sintaxe
variavel [tipo] [nome] <- [expressão] 

variavel [tipo] [nome] <- [valor] ,[nome] <- [expressão] 

[tipo] [nome] <- [expressão] 

[tipo] [nome]

● Exemplo
Variavel real raio <- 1.0

Real RAIO 

Raio <-1.0



  

Constantes

● Define um símbolo cujo valor permanece 
inalterável durante os seu ciclo de vida.

● Sintaxe
constante [tipo] [nome] <- [valor] 

constante [tipo] [nome] <- [expressão] 

constante [tipo] [nome] <- [valor] ,[nome] <- [expressão]

● Exemplo
Constante real pi <- 3.1415



  

Operadores

● Tipos de operadores
● Atribuição
● Aritméticos
● Lógicos
● Relacionais

● O operador de atribuição (<-) já foi 
apresentado na aula anterior



  

Operadores

Operador

+ Adição 5+2 7 5.0+2.0 7.0

- Substração 5-2 3 5.0-2.0 3.0

/ Divisão 5/2 2 5.0/2.0 2.5

* Multiplicação 5*2 10 5.0*2.0 10.0

% Resto 5%2 1 - -

^ Potenciação 5^2 25 5.0^2.0 25.0

Operadores Aritméticos

“Exemplo “ + “para ilustrar” 
“Exemplo para ilustrar”



  

Operadores

● Lógicos
a b a E b a ou b a xou b Nao a

falso falso falso falso falso verdadeiro

falso verdadeiro falso verdadeiro verdadeiro verdadeiro

verdadeiro verdadeiro verdadeiro verdadeiro falso falso

verdadeiro falso falso verdadeiro verdadeiro falso



  

Operadores

● Relacionais: Fornecem como resultado um 
valor lógico

= Igual

=/= Diferente

> Maior

>= Maior ou igual

< Menor

<= Menor ou igual

● Se os operandos forem numéricos a 
comparação é feita com base no seu 
valor

● Se os operandos forem texto a 
comparação é feita 
lexicograficamente

● Se os operandos forem lógicos 
apenas estão disponíveis a igualdade 
e a diferença



  

Entrada e Saída (I/O)

● Operações de entrada de dados
ler variável 

ler variavel1, variavel2

● Operações de saída de dados
escrever variável 

escrever constante 

escrever "texto" 

escrever [expressão] 

escrever variável , "texto" , expressão , . . .,



  

Exemplo

inicio

    variavel real mediaSemestre, notaProvaFinal, mediaFinal

    escrever "Qual a nota do semestre do aluno (NS): "

    ler mediaSemestre

    escrever "\nQual a nota na prova final (PF): "

    ler notaProvaFinal

    mediaFinal <- ((6*mediaSemestre)+(4*notaProvaFinal))/10

    escrever "\nA media final (MF): ", mediaFinal

fim



  

Estrutura de Seleção

● Estrutura SE (Estrutura condicional)

Seleção de instruções. A condição deve ser 
uma variável lógica ou uma expressão com 
resultado lógico (operadores lógicos ou 
relacionais).
se [condição] então     

[instruções] 
fimSe

se [condição] então
[instruções] 

Senão
[instruções] 

fimSe



  

Exemplo
Inicio
   real mediaSemestre, notaProvaFinal, mediaFinal
   escrever "Qual a nota do semestre do aluno (NS): "
   ler mediasemestre
   se (mediaSemestre >= 7.0) então
      mediaFinal <- mediaSemestre
   senão
      escrever "\nQual a nota na prova final (PF): "
      ler notaProvaFinal
      mediaFinal <- ( ( 6 * mediasemestre ) + ( 4 *          
                               notaprovafinal ) ) / 10
   fimse
   escrever "\nA media final (MF): " , mediafinal
fim



  

Exercício

● Dado uma data em formato numérico 
(dia/mês/ano) escrever a mesma por 
extenso. Exemplo:

22/04/2005      “22 de abril de 2005”

Tente resolver utilizando a estrutura “Se ... 
então ... fimse” e, posteriormente, a estrutura 
“Se ... então ... senão ... fimse”



  

Estrutura de Seleção

● Estrutura Escolhe Caso

Esta estrutura compara a expressão com as 
restantes expressões (expressão_1 . . . 
expressão_n) e se a comparação for positiva 
executa as instruções do Caso e sai. A 
estrutura tem um caso por defeito (opcional) 
que é executado quando todas as outras 
condições falharem.



  

Estrutura de Seleção

● Estrutura Escolhe Caso
Escolhe [expressão]
    Caso [Expressão_1o],. . .,[Expressão_1n],:
         [instruções]
      . . . . . . . . . . .
    Caso [Expressão_no],. . .,[Expressão_nn],:
         [instruções]        
    Defeito:         
         [instruções]    
FimEscolhe



  

Exemplo
inicio
    caracter sexo
    escrever "Qual o seu sexo :"
    ler sexo
    escrever "Olá "
    escolhe sexo
        caso "m" :
            escrever "Homem"
        caso "f" :
            escrever "Mulher"
        defeito :
            escrever "Sexo indefinido"
    fimescolhe
    escrever ", bemvindo ao portugol"
fim



  

Exemplo
inicio 
  inteiro mes , ano , ultimodia
  mes <- 2
  ano <- 2000
  escolhe mes
    caso 1 , 3 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12 :
      ultimodia <- 31
    caso 4 , 6 , 9 , 11 :
      ultimodia <- 30
    defeito :
      se (ano % 4 = 0 e ano % 100 =/= 0) 
                                   ou (ano % 400 = 0) entao
        ultimodia <- 29
      senao
        ultimodia <- 28
      fimse
  fimescolhe
  escrever " ultimo dia : " , ultimodia
fim



  

Exemplo

● Voltemos ao exercício 7 da primeira lista 
de exercícios e formulemos ele de forma 
mais abrangente:

7. Dada a nota das equipes que 
apresentaram seminários em sala de aula 
determinar qual a menor nota de uma 
equipe no seminário. 



  

A Solução para Três Equipes

inicio
   variavel real nota, menorNota
   escrever "Qual a primeira nota"
   ler menorNota
   escrever "\n Qual a segunda nota"
   ler nota
   se(nota < menorNota) então 
      menorNota <- nota
   fimse
   escrever "\n Qual a terceira nota"
   ler nota
   se(nota < menorNota) então 
      menorNota <- nota
   fimse
   escrever "A menor Nota e: ", menorNota
fim



  

Estruturas de Repetição

● Existem duas formas de se implementar a 
solução deste problema:

● Utilizando uma estrutura de repetição 
controlada por contador

● Utilizando uma estrutura de repetição 
controlada por sentinela.  



  

Repetição Controlada por Contador

● Também chamada de repetição definida, já que é 
conhecido a priori o número de vezes que o ciclo pode 
ser executado,

● O processo de repetição utiliza uma variável para 
contar quantas vezes foi repetido o bloco de algoritmo. 
Esta variável é conhecida como contador.



  

Repetição Controlada por Contador

● Independentemente da forma como seja implementado 
este recurso o processo deve incluir as seguintes 
etapas:

● Inicialização do contador;

● Incremento do contador a cada iteração

● Verificação da condição de parada



  

Repetição Controlada por Contador

● Vejamos como implementar baseados numa versão 
mais abrangente do exercício 6 da primeira lista de 
exercícios

6. Dado as notas dos cinco créditos obtidos no semestre 
e, caso seja necessário, a nota da prova final (PF) de um 
aluno de LP-I determinar a media final dele (MF). Veja 
nos slides da aula o expressão que calcula MF.



  

Repetição Controlada por Contador

● O Portugol oferece diversas formas de se 
implementar estruturas de repetição e com 
todas elas pode-se implementar uma 
estrutura controlada por contador. 

● Avaliando a condição a priori

enquanto [condição] faz
     [intruções] 
fimEnquanto

Neste caso se faz necessário 
inicializar o contador antes do 
enquanto, avaliar a condição antes de 
cada iteração e incrementar o 
contador no interior 



  

Repetição Controlada por Contador

● Observe que este tipo de estrutura pode 
não executar nenhuma repetição, caso a 
condição não seja satisfeita da primeira 
vez. 

variavel inteiro contador <- 0 //Inicializar o contador
enquanto (contador < 5) faz    // Verificar a condição
   contador <- contador + 1    // Incrementar o contador
   escrever "Qual a nota do crédito ",contador, " :"
   ler credito
   mediaSemestre <- mediaSemestre + credito
fimEnquanto
mediaSemestre <- mediaSemestre/5



  

Repetição Controlada por Contador

● Implementação compacta

ou

para [variável] de [val inicial] ate [val final] passo [val] 
    [intruções] 
próximo

para [variável] de [val inicial] ate [val final]     
     [intruções] 
próximo

Todas as etapas são realizadas numa 
única instrução 



  

Repetição Controlada por Contador

● Por ser compacta esta é a implementação 
preferida de muitos programadores

 variavel inteiro contador
 para contador de 1 ate 5
    escrever "Qual a nota do crédito ",contador, " :"
    ler credito
    mediaSemestre <- mediaSemestre + credito
 proximo
 mediaSemestre <- mediaSemestre/5



  

Repetição Controlada por Contador

● Avaliar a condição a posteriori

ouRepete
     [instruções]
até[condição]

Faz     
[instruções] 

Enquanto[condição]

Neste caso se faz necessário inicializar o contador antes 
do repete ou do faz, incrementar o contador no interior 
e avaliar a condição no final de cada iteração 



  

Repetição Controlada por Contador

● Sempre é executada ao menos uma 
iteração

 variavel inteiro contador <- 0
 faz
    contador <- contador + 1
    escrever "Qual a nota do crédito ",contador, " :"
    ler credito
    mediaSemestre <- mediaSemestre + credito
 enquanto (contador = 5)
 mediaSemestre <- mediaSemestre/5



  

Repetição Controlada por Contador

● A implementação com repete ... até muda 
a forma de avaliar o critério de parada

 variavel inteiro contador <- 0
 repete
    contador <- contador + 1
    escrever "Qual a nota do crédito ",contador, " :"
    ler credito
    mediaSemestre <- mediaSemestre + credito
 até (contador = 5)
 mediaSemestre <- mediaSemestre/5



  

Repetição Controlada por Contador

● Como implementar então a versão 
ampliada do exercício 7, para qualquer 
quantidade de equipes?
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